БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 21 червня 2018 року

№ 2421-53-VII

Про використання червоночорного прапора національновизвольної боротьби українського
народу біля будівлі
Білоцерківської міської ради

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних
змагань та забезпечення права українців на самовизначення, Білоцерківська
міська рада вирішила:
1.
Встановити, що у дати, пов’язані із визначними подіями
національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті Героїв,
здійснювати підняття біля адміністративного будинку Білоцерківської
міської ради червоно-чорного прапору національно-визвольної боротьби
українського народу, згідно з Додатком.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності, громадських об’єднань м. Білої Церкви
вивішувати червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби
українського народу на будівлях у дні, затверджені у Додатку до цього
рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на та постійну
комісію Білоцерківської міської ради з питань освіти, науки, культури, мови,
прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної
політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я,
материнства та дитинства.

Міський голова

Г. Дикий

Додаток
до рішення Білоцерківської
міської ради
від 21.06.2018р.
№ 2421-53-VII

Перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної
боротьби та вшанування пам’яті Героїв

№

Дата

Подія

п/п

1.

1 січня

2.
3.
4.
5.

22 січня
29 січня
3 лютого
20 лютого

6.

5 березня

7.

9.

14 березня
Третя неділя
травня
23 травня

10.

14 червня

11.

30 червня

12.
13.
14.
15.

30 липня
14 жовтня
21 листопада
6 грудня

8.

Секретар міської ради

День народження голови Проводу ОУН - Степана
Бандери
День Соборності України
День пам’яті Героїв Крут
Створення ОУН
День пам’яті Героїв Небесної Сотні
Річниця з дня смерті генерал-хорунжого,
головнокомандувача УПА Романа Шухевича
День українського добровольця
День пам’яті жертв політичних репресій
День Героїв
День народження полковника Армії УНР,
команданта УВО, першого голови Проводу
українських націоналістів Євгена Коновальця
Проголошення Акту відновлення Української
держави, день народження генерал-хорунжого,
головнокомандувача УПА, голови Секретаріату
УГВР Романа Шухевича
Створення УВО
День захисника України, день створення УПА
День гідності і свободи
День збройних сил України

В. Кошель

